ДОДАТОК 1
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХНОК
вартості повного періодичного медогляду
 для декретованої групи населення

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
69,57 грн.
Лікар дермато – венеролог
(0,5 ставки)
12,57 грн.(2618,10 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар терапевт  
(0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар отоларинголог
(0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар стоматолог
(0,25 ставки)
14,50 грн.(1510,92 грн./(1650,0год.:12міс*0,25ст)) *((1650,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар рентгенолог (0,25 ставки)
     1,91 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*3хв.) 
Рентгенлаборант (0,25ставки)
    1,99 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*3хв)                       
Біолог
(0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант
(2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир 
(1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                          15,31грн.    (69,57 грн.*0,22)
Аналізи
63,00грн.
Бланки
3,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
158,18 грн.
Рентабельність                  10%
15,82 грн.
Разом
174,00 грн.


Керуючий справами виконкому                                                    І.М.Кобилецький
ДОДАТОК 2
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості попереднього медогляду  
працівників певних категорій

показники
тариф

Заробітна плата, всього                          
135,17 грн.
Лікар невропатолог           
(0,25 ставки)
13,61 грн.((1417,33 грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар хірург              
(0,25 ставки)
13,61 грн.(( 1417,33грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар  венеролог  
(0,5 ставки)
12,57 грн.(2618,10 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар терапевт                     
(0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар офтальмолог          
 (0,25 ставки)
9,99 грн.(1040,60 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар отоларинголог         
(0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар гінеколог                 
 (0,25 ставки)
10,90 грн.(1135,200грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1925,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар з функціональної діагностики          (0,25 ставки)
9,90 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*17 хв.) 
Лікар рентгенолог 
(0,25 ставки)
     6,38 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*10хв.) 
Рентгенлаборант (0,25ставки)
  6,62 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*10хв)                       
Медсестра з ф/д   (0,25ставки)
 7,54грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.*17 хв.)               
Біолог                                    
(0,5 ставки) 
          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             
(2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/ (1925,0год./10000довідок)
Акушерка                            (0,25ставки)
      5,45грн((1136,2грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1925,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
  2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир 
(1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату                       
                 29,74грн.    (135,17 грн.*0,22)
Аналізи
32,50грн.
Матеріали для ЕКГ
1,70грн.
Медикаменти(плівка, проявник)      
25,00 грн.
Комунальні послуги                                  
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
231,43 грн
Рентабельність                  10%
23,14 грн
Разом
254,57 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький







































ДОДАТОК 3
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості  періодичного медогляду 
працівників певних категорій

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
126,07 грн.
Лікар невропатолог           (0,25 ставки)
13,61 грн.((1417,33 грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар хірург               
(0,25 ставки)
13,61 грн.(( 1417,33грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар терапевт                     (0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар  венеролог  
(0,5 ставки)
12,57 грн.(2618,10 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар офтальмолог           
(0,25 ставки)
9,99 грн.(1040,60 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар отоларинголог         (0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар гінеколог                  (0,25 ставки)
10,90 грн.(1135,200грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1925,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар з функціональної діагностики        (0,25 ставки)
9,90 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*17 хв.) 
Лікар рентгенолог  
(0,25 ставки)
     1,91 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*3хв.) 
Рентгенлаборант                       (0,25ставки)
    1,99 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*3хв)                       
Медсестра з ф/д                        (0,25ставки)
     7,54грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.*17 хв.)               
Біолог                                    (0,5 ставки) 
          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Акушерка                            (0,25ставки)
      5,45грн((1136,2грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1925,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 27,74грн.  (126,07 грн.*0,22)
Аналізи
32,50грн.
Матеріали для ЕКГ
1,70грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)


Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
195,33 грн.
Рентабельність                  10%
19,53 грн.
Разом
214,86 грн.



Керуючий справами виконкому                                                   І.М.Кобилецький






































ДОДАТОК 4
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості наркологічного медогляду для водіїв,
                                            для отримання дозволу на носіння зброї 

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
26,78 грн.
Лікар нарколог                     (0,5 ставки)
         11,91 грн.(2272,40грн/(1800,0год/12міс*0,5 ст. ))*
                       ((1800,0год*0,5ст)/(5000довідок*0,5ст))
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 5,89грн.   (26,78грн.*0,22)
Бланки
3,00 грн.
Бланк сертифікату
7,00 грн.
Аналізи
8,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
57,99 грн.
Рентабельність                  10%
5,80 грн.
Всього
63,79 грн.

   

Керуючий справами виконкому                                                       І.М.Кобилецький





ДОДАТОК 5
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості наркологічного медогляду для
 певних категорій працівників

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
26,78 грн.
Лікар нарколог                     (0,5 ставки)
         11,91 грн.(2272,40грн/(1800,0год/12міс*0,5 ст. ))*
                       ((1800,0год*0,5ст)/(5000довідок*0,5ст))
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 5,89грн.   (26,78грн.*0,22)
Бланки
3,00 грн.
Бланк сертифікату
7,00 грн.
Аналізи
8,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
57,99 грн.
Рентабельність                  10%
5,80грн.
Всього
63,79 грн.


Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький




ДОДАТОК 6
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості  медогляду для вступу у ВУЗ

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
101,21 грн.
Лікар хірург               
(0,25 ставки)
13,61 грн.(( 1417,33грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар невропатолог          
(0,25 ставки)
13,61 грн.((1417,33 грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар терапевт                    
(0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар офтальмолог          
(0,25 ставки)
9,99 грн.(1040,60 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар отоларинголог         
(0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар рентгенолог (0,25 ставки)
     1,91 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*3хв.) 
Рентгенлаборант     (0,25ставки)
    1,99 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*3хв)                       
Біолог                                    
(0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                            
(2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/    (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*         (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  
(1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 22,27грн.    (101,21 грн.*0,22)
Аналізи
48,50 грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
179,30 грн
Рентабельність                  10%
17,93 грн
Разом
197,23 грн.
   


Керуючий справами виконкому                                                     І.М.Кобилецький

ДОДАТОК 7
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості медогляду для отримання посвідчення водія

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
93,25 грн.
Лікар хірург               
(0,25 ставки)
13,61 грн.(( 1417,33грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар невропатолог           (0,25 ставки)
13,61 грн.((1417,33 грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар терапевт                     (0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар офтальмолог           
(0,25 ставки)
9,99 грн.(1040,60 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар отоларинголог         (0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар з функціональної діагностики          (0,25 ставки)
9,90 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*17 хв.) 
Медсестра з ф/д   (0,25ставки)
     7,54грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.*17 хв.)               
Біолог                                    (0,5 ставки) 
          1,95грн.(3259,85грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)* (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  
(1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 20,52рн.    (93,25 грн.*0,22)
Аналізи
68,50 грн.
Матеріали
1,70грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
191,29 грн.
Рентабельність                  10%
19,13 грн.
Всього
210,42 грн.


Керуючий справами виконкому                                                     І.М.Кобилецький
ДОДАТОК 8
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості  медогляду для отримання дозволу
на носіння зброї

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
79,64 грн.
Лікар невропатолог           (0,25 ставки)
13,61 грн.((1417,33 грн./(1925,0год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар терапевт                     (0,5 ставки)
9,23 грн.(1922,80 грн./(1925,0 год.:12міс*0,5ст)) *((1925,0год*0,5ст.)/(5000довідок*0,5ст.))
Лікар офтальмолог           (0,25 ставки)
9,99 грн.(1040,60 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар отоларинголог         (0,25 ставки)
14,51 грн.(1510,92 грн./(1925,0 год.:12міс*0,25ст)) *((1925,0год*0,25ст.)/(5000довідок*0,25ст.))
Лікар з функціональної діагностики       (0,25 ставки)
9,90 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*17 хв.) 
Медсестра з ф/д (0,25ставки)
     7,54грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.*17 хв.)               
Біолог                                    (0,5 ставки) 
          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 17,52грн.    (79,64 грн.*0,22)
Бланки сертифікату
7,00 грн.
Аналізи
53,50 грн.
Матеріали
1,70грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
166,68 грн.
Рентабельність                  10%
16,67 грн.
Всього
183,35  грн.


Керуючий справами виконкому                                                           І.М.Кобилецький
ДОДАТОК 9
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості консультації лікаря спеціаліста при проходженні м/о (отоларинголога, хірурга, офтальмолога, невропатолога, дерматолога)

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
24,36 грн.
Лікар спеціаліст       (0,25 ставки)
12,98грн.((13,91грн+13,91грн+9,99грн+14,51 грн+12,57)/5)
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 5,36грн.     (24,36 грн.*0,22)
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
37,04грн.
Рентабельність                  10%
3,70 грн.
Разом
40,74 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 10
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості  видачі копій медичної довідки, витягу  історії хвороби

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
25,13 грн.
Завідувач медичним архівом             (1,0ставки)
       25,13грн.(4173,00грн/(1993,0 год./12 міс.)                       
Нарахування на зарплату     
                 5,53 грн.     (25,13 грн.*0,22)
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
37,98 грн.
Рентабельність                  10%
3,80 грн.
Разом
 41,78 грн.



Керуючий справами виконкому                                                            І.М.Кобилецький
























ДОДАТОК 11
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
                                              вартості психіатричного медогляду для водіїв,
                                                для отримання дозволу на носіння зброї

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
23,11 грн.
Лікар психіатр                    (0,25 ставок)
11,72 грн.(1221,90грн./(1800,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1800,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                            5,08грн. (23,11грн.*0,22)
Бланк сертифікату
7,00 грн.
Бланки
3,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
45,51 грн.
Рентабельність                  10%
4,55 грн.
Всього
50,06 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький









ДОДАТОК 12
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
                                                 вартості психіатричного медогляду 
                                                    для певних категорій працівників

показники
тариф

Заробітна плата, всього   
23,11 грн.
Лікар психіатр                    (0,25 ставок)
11,72 грн.(1221,90грн./(1800,0год.:12міс*0,25ст.)) *((1800,0год.*0,25ст. )/(5000довідок*0,25ст.))
Медсестра                             (3,5ставки)
     4,72грн((13752,79грн/3,5 ст.)/(1925,0 год./12 міс.)/
                           (1925,0год./10000довідок)
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                            5,08грн. (23,11грн.*0,22)
Бланк сертифікату
7,00 грн.
Бланки
3,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
45,51 грн.
Рентабельність                  10%
4,55 грн.
Всього
50,06 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький










ДОДАТОК 13
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості бактеріологічного дослідження  сечі

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
61,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
80,69 грн.
Рентабельність                      10%
8,07 грн.
Всього
88,76 грн.



Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 14
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: група крові,резус-фактор

показники
тариф

Заробітна плата , всього   
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                     
15,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
34,69 грн.
Рентабельність                      10%
3,45 грн.
Всього
38,14 грн.



Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 15
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: ревмопроби

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
                      26,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
45,69 грн.
Рентабельність                      10%
4,57 грн.
Всього
50,26 грн.



Керуючий справами виконкому                                                           І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 16
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження : печінкові проби

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
65,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
84,69 грн.
Рентабельність                      10%
8,47 грн.
Всього
93,16 грн.



Керуючий справами виконкому                                                          І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 17
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: холестерин , ліпопротеїди

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
30,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
49,69 грн.
Рентабельність                      10%
4,97 грн.
Всього
54,66 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 18
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: коагулограма

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
53,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
72,69 грн.
Рентабельність                      10%
7,27 грн.
Всього
79,96 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 19
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: загальний аналіз крові

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                     
32,50грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
52,19 грн.
Рентабельність                      10%
5,22 грн.
Всього
57,41 грн.



Керуючий справами виконкому                                                          І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 20
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: загальний аналіз сечі

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
16,00грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
35,69 грн.
Рентабельність                      10%
3,57 грн.
Всього
39,26 грн.



Керуючий справами виконкому                                                          І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 21
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: цукор крові

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
5,00грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
24,69 грн.
Рентабельність                      10%
2,47 грн.
Всього
27,16 грн.



Керуючий справами виконкому                                                       І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 22
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: креатинін сечовина

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
40,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
59,69 грн.
Рентабельність                      10%
5,97 грн.
Всього
65,66 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 23
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: вміст кальцію

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
8,19 грн.
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 1,80грн.   (8,19грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
20,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
37,31 грн.
Рентабельність                      10%
3,73 грн.
Всього
41,04 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький


















ДОДАТОК 24
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження : аналіз крові на австралійський антиген

показники
тариф

Заробітна плата , всього   
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
30,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
49,69 грн.
Рентабельність                      10%
4,97 грн.
Всього
54,66 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 25
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження: аналіз крові на RW

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
30,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
49,69 грн.
Рентабельність                      10%
4,97 грн.
Всього
54,66 грн.



Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 26
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості повного бактеріологічного та паразитологічного огляду 

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
55,00грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
75,69 грн.
Рентабельність                      10%
7,57 грн.
Всього
83,26 грн.



Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 27
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості часткового бактеріологічного та паразитологічного  огляду 

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату     
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                      
25,00грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
44,69 грн.
Рентабельність                      10%
4,47 грн.
Всього
49,16 грн.



Керуючий справами виконкому                                                            І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 28
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості дослідження на носійство золотистого стафілокока

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
10,14 грн.
Біолог                                    (0,5 ставки) 

          1,95 грн.(3259,85 грн./(1800,0год/12міс*0,5ст))*
 ((1800,0год*0,5ст/(40000довідок*0,5ст))        
Лаборант                             (2,75 ставки)
       1,53грн.((13988,16грн/2,75ст)/(1800,0 год./12міс))*   *((1800,0год/40000довідок))
Молодша медсестра             (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000довідок)  
Касир                                  (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500довідок))
Нарахування на зарплату    
                 2,23грн.   (10,14грн.*0,22)
Реактиви,матеріали                     
11,00грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн. (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
30,69 грн.
Рентабельність                      10%
3,067грн.
Всього
33,76 грн.



Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 29
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
                                                   вартості обстеження: ЕКГ

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
24,10 грн.
Лікар з функціональної діагностики                                                                      (0,25 ставки)
9,90 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*17 хв.) 
Медсестра з ф/д                        (0,25ставки)
     7,54грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.*17 хв.)               
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                            5,30грн. (24,10грн.*0,22)
Матеріали
1,70 грн.
Комунальні послуги              
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
38,42 грн.
Рентабельність                  10%
3,84грн.
Всього
42,26 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький














ДОДАТОК 30
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
                                             вартості обстеження: динанометрія

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
17,04 грн.
Лікар з функціональної діагностики                                                                      (0,25 ставки)
5,89 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*10 хв.) 
Медсестра з ф/д                        (0,25ставки)
     4,49грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.)*10 хв.)               
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                           3,75грн. (17,04грн.*0,22)
Бланки
3,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
31,11 грн.
Рентабельність                  10%
3,11 грн.
Всього
34,22 грн.



Керуючий справами виконкому                                                          І.М.Кобилецький














ДОДАТОК 31
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
                                вартості обстеження: функція зовнішнього дихання

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
22,23 грн.
Лікар з функціональної діагностики                                                                      (0,25 ставки)
8,84 грн.((5669,30грн./(1925,0год.:12міс.)*15 хв.) 
Медсестра з ф/д                        (0,25ставки)
6,73грн((4319,90грн)/(1925,0 год./12 міс.)*15 хв.)               
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                           4,89грн. (22,23грн.*0,22)
Бланки
3,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
37,44 грн.
Рентабельність                  10%
3,74 грн.
Всього
41,18 грн.



Керуючий справами виконкому                                                    І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 32
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості обстеження: рентгенографія органів грудної клітки

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
19,66 грн.
Лікар рентгенолог                   (0,25 ставки)
     6,38 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*10хв.) 
Рентгенлаборант                       (0,25ставки)
    6,62 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*10хв)                       
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                          4,33 грн. (19,66грн.*0,22)
Медикаменти(плівка,проявник)     
25,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
56,31 грн.
Рентабельність                  10%
5,63 грн.
Всього
61,94 грн.

   

Керуючий справами виконкому                                                        І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 33
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

РОЗРАХУНОК
вартості обстеження: рентгенографія хребта

показники
тариф

Заробітна плата, всього    
19,66 грн.
Лікар рентгенолог                   (0,25 ставки)
     6,38 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*10хв.) 
Рентгенлаборант                       (0,25ставки)
    6,62 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*10хв)                       
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                          4,33 грн. (19,66грн.*0,22)
Медикаменти(плівка,проявник)     
25,00 грн.
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
56,31 грн.
Рентабельність                  10%
5,63 грн.
Всього
61,94 грн.



Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький















ДОДАТОК 34
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

Р О З Р А Х У Н О К
                                вартості обстеження : флюроографія 

показники
тариф

Заробітна плата , всього    
10,56 грн.
Лікар рентгенолог                   (0,25 ставки)
     1,91 грн.(4786,76грн./(1500,0год.:12міс.)*3хв.) 
Рентгенлаборант                       (0,25ставки)
    1,99 грн.(4967,89грн)/(1500,0 год./12 міс.)*3хв)                       
Молодша медсестра                   (1,5ставки)
        2,50грн.(6259,51грн/1,5 ст.)/(1993,0 год./12 міс.)*
                          (1993,0год./20000огл.)  
Касир                                          (1,0 ставки)
        4,16грн((4173,00 грн. /(1993год./12міс.))
               *((1993 год. /12500огл.))
Нарахування на зарплату     
                          2,32 грн. (10,56грн.*0,22)
Комунальні послуги               
3,65грн.(20907,91грн/5726огл)
Інші видатки  за 2018рік
   2210 – 48930,00  грн.
   2240 –2994,00 грн.
   2250 – 3516,00 грн.
Разом 55440,00 грн.
Зарплата 553679,44 грн.
 (55440,00грн./553679,44грн.)*100=10,01%
3,67грн
(36,67грн.*10,01%)



Собівартість
20,20 грн.
Рентабельність                  10%
2,02 грн.
Всього
22,22 грн.

   

Керуючий справами виконкому                                                           І.М.Кобилецький
















ДОДАТОК 35
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

Види аналізів та їх складові, загальна вартість

Загальний аналіз крові:
перо, спирт, вата – 1,50 грн.
капіляр, цитрат натрію -  10,00 грн.
гемоглобін: реактив, дистильована вода – 5,00 грн.
лейкоцити: оцтова кислота – 1,00 грн.
лейкоцитарна формула: фарбо романовського, спирт, скельце, імерс. масло – 3,00грн.
дезінфікуючі засоби – 2,00 грн.
мікроскопія – 10 грн.
Разом: 32,50 грн.

Загальний аналіз сечі:
білок якісно: сульфосаліцилова кислота – 1,00 грн.
кількісна реакція на білок: азотна кислота – 1,00 грн.
цукор в сечі: луг  – 1,00 грн.
реакція сечі – 1,00 грн.
покривне скло, спирт – 1,00 грн.
дезінфікуючі засоби – 1,00 грн.
мікроскопія  -  10,00грн.
Разом: 16,00 грн.

Цукор крові:
Вата, спирт, перо, реактив – 5,00 грн.

Реакція Васермана :
Вата, спирт, шприц, реактив-еритроцити Барана – 30,00 грн.

Резус фактор і група крові:
Спирт, перо, вата, реактив – 15,00 грн.

Бактеріологічне дослідження сечі:
Матеріали – 15,00 грн.
Реактиви –  20,00 грн.
Мікроскопія – 20,00 грн.
Разом 61,00  грн..

Ревмопроби:
Матеріали –  3,00 грн.
Реактиви –  23,00 грн.
Разом   26,00  грн..

Печінкові проби:
Матеріали –  10,00 грн.
Реактиви –  55,00  грн.
Разом   65,00   грн..

Холестерин,ліпопротеїди:
Матеріали –  10,00 грн.
Реактиви –  20,00 грн.
Разом   30,00  грн..

Коагулограма:
Матеріали –  3,00 грн.
Реактиви –  50,00 грн.
Разом   53,00  грн..
Креатинін сечовина:
Матеріали –  10,00 грн.
Реактиви –  30,00 грн.
Разом 40,00  грн..

Вміст кальцію: 
Матеріали –  10,00 грн.
Реактиви –  10,00 грн.
Разом  20,00   грн..

Аналіз на австралійський антиген:
Матеріали – 10,00 грн.
Реактиви –  20,00 грн.
Разом  30,00  грн..

Повний бактеріологічний та паразитологічний огляд:
Матеріали – 15,00 грн.
Реактиви – 40,00 грн.
Разом  55,00  грн..

Частковий  бактеріологічний та паразитологічний огляд:
Матеріали – 10,00 грн.
Реактиви –  15,00 грн.
Разом   25,00  грн..

Дослідження на носійство золотистого стафілокока:
Матеріали – 5,00 грн.
Реактиви – 6,00 грн.
Разом  11,00 грн..



Керуючий справами виконкому                                                    І.М.Кобилецький  














ДОДАТОК 36
до рішення виконавчого комітету
16 травня 2019 року № 127

Види медоглядів та їх складові (щодо медикаментів):

Періодичний медогляд для декретованої групи населення 
	кров на РВ ( реакція Васермана ) – 30,00 грн.

мазки на гонорею, тріхомонаду – 8,00 грн.
набір оглядовий – 25,00 грн. 
Разом – 63,00 грн.

Періодичний медогляд:  
– загальний аналіз крові – 32,50 грн.                                   
Разом – 32,50 грн.

Попередній медогляд:                                       
	загальний аналіз крові – 32,50 грн.                    

Разом – 32,50  грн.

Для отримання посвідчення водія:
- загальний аналіз крові – 32,50 грн.
	загальний аналіз сечі – 16,00 грн.

 резус фактор, група крові – 15,00 грн
кров на цукор – 5,00 грн.
Разом – 68,50 грн.

Наркологічний медогляд для водіїв :
	ГГТ – 8,00 грн.


Для отримання дозволу на носіння зброї:
	загальний аналіз крові – 32,50 грн.

загальний аналіз сечі – 16,00 грн.
кров на цукор – 5,00 грн.
Разом – 53,50 грн.

Медогляд для вступу у ВНЗ:
	 загальний аналіз крові – 32,50 грн.

загальний аналіз сечі – 16,00 грн.
Разом – 48,50 грн.    



Керуючий справами виконкому			                             І.М.Кобилецький




